
                             ΤΙΤΛΟΣ EUR ING 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Μηχανικών - FEANI, μέσω της 

χορήγησης του τίτλου EUR ING (τίτλος Ευρωμηχανικού), έχει ως στόχο να 

διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των 

Μηχανικών στην Ευρώπη και να ενισχύσει την κινητικότητά τους.  

Η FEANI πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του τίτλου EUR ING διαθέτει ένα επίπεδο 

σπουδών και εμπειρίας, ικανό για την επαγγελματική του επάρκεια και ο τίτλος αυτός 

είναι αναγνωρισμένος σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, περισσότεροι από 32.000 

Μηχανικοί είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της FEANI. 

 

         ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ EUR ING 

 

1. Έντυπη αίτηση (σε 2 αντίτυπα) την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της 

FEANI (www.feani.org). Εφιστούμε την προσοχή ότι: α) η συμπλήρωση της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και η υπογραφή του αιτούντα στο SECTION 

6 είναι απαραίτητα και β) τα σκιασμένα πεδία δε συμπληρώνονται . 

2. Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και μεταφρασμένο σε μία από τις 3 

επίσημες γλώσσες της FEANI (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) υπογεγραμμένο 

και με ημερομηνία. 

3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.  

4. Αντίγραφο Διπλώματος και επίσημη μετάφραση (εφόσον πρόκειται για 

Ελληνικό Δίπλωμα). 

5. Βεβαιώσεις εργοδοτών - ελληνικά και ξενόγλωσσα - υπογεγραμμένες. Σε αυτές 

θα πρέπει να αναγράφεται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της εργασίας και 

να περιγράφεται συνοπτικά η επαγγελματική ενασχόληση. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι «τα 

αναφερόμενα στην επισυναπτόμενη αίτηση για την απόκτηση του τίτλου EUR 

ING είναι αληθή και ακριβή». Η δήλωση θα απευθύνεται προς το ΤΕΕ/ Ελληνική  

Εθνική Επιτροπή FEANI. 

7. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 

8. Καταβολή του ποσού 179,20 € μετά την έγκριση της αίτησης και των 

δικαιολογητικών από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή FEANI. Η καταβολή του 

ποσού αυτού -που αποτελεί το δικαίωμα εγγραφής- είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για την προώθησή τους στο αρμόδιο όργανο της FEANI για τη χορήγηση του 

τίτλου. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται με συνοδευτική αίτηση (αίτηση γενικής 

χρήσεως) προς το ΤΕΕ-Ελληνική Εθνική Επιτροπή FEANI/Εθνική Επιτροπή 

Ελέγχου: 

α) στο Πρωτόκολλο του ΤΕΕ (2
ος

 όροφος, Νίκης 4, 105 63 Αθήνα). 

β) με ταχυδρομική αποστολή (Προς: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ελληνική 

Εθνική Επιτροπή FEANI / Εθνική Επιτροπή Ελέγχου, Νίκης 4, 105 63 Αθήνα).  

Σημαντική ενημέρωση: Αναφορικά με την επόμενη συνεδρίαση της European 

Monitoring Committee-EMC της FEANI, η καταληκτική ημερομηνία Αριθμού 

Πρωτοκόλλου ΤΕΕ, είναι η 13.02.2019. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων 

Τμήμα Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης (κα Κατερίνα Αγαπίου, 4
ος

 όροφος, γρ.413) 

Τηλ.: 210 3291348 - Fax: 210 3291614 - E-mail: greok@central.tee.gr  

http://www.feani.org/
mailto:greok@central.tee.gr

